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Federal Milletuekili llakkt

Keskin gahsnrtla dcuam eden

tarhsmalarda Almanya

geic il i! i " Erme ni soyk vnnf',

Tärkiy e geicilili. is e " s ö zile

Ermeni solktnml' iliye Jarkhl
saflarila yer ahloi gözükseler

de benzer amaglan güilüyorlar;

günilemi saptmnak, ksa

uaddle en ueuz ve bayalt

1t oliti k ala rl a prim ya p arak

emekgjleri bölmek.

HABER YORUM

Serdor Derventli

fi on birkog hoftodon bu yono,

\ büttin Türk gozetelerinde ve Av-
\f rupo'yo yönelik yoyrn yqpon re-

levizyon konollorrndq "Ermeni so-
runu" gündemde tutuluyor Gqzete
mongetlerinden ve televizyon ek-
ronlqnndon "Hokk Keskin'e sohip
grkohm" gqöfl lqf lylo bkl ikte Türki-
yeli emekqilere "Avrupo'daki lürk-
lerc tuzok kurmak isteyenlere" ve
"fürkiye'nin dügmanlanno korE"
birlik ve berqberlik goofllqfl yqpttts
yor. DlTlB, ATIAD ve lGD imzolony-
lo Keskin iehine .yoprloä dester
ogtklqmostnq lmzo,vermeyenler:
Türk bqsrnrndo teshir ediliyor.

Fromme'den geg kolon "tu-
tum" .

Yrl lordrr tsdrl tp delolorco gündemr
sophrmqk üzere gündeme sokulmo-
yo Ccihtqn konu bu kez. CDU/CSU to-
rofrndon gündeme getir i ldi .
CDU/CSU Federol Milletvekili loo-
chim-Korl Fromme'nin, 1.2 Aroh!.2006
günü, "So/ Parti Federol Miiletvekili
Prol. Dr. Hokkt Keskin'in 1915/16 dö-
neminde, Ermeni sovknmn kabul et-
meye yandgmadrön igeren haberle-
rin bosno ydnilmos üzerine'l diye
boglodrlr ogrklomosr tqrtr lmoy yeni-

lmln r$r

den gündeme getirdi.

Her ne kqdqr Fromme, Keskin'in yqp-

trör oqrklomolofl  gerekqe 9österip,
Sol Podi 'yi  tutum olmoyo qoörrso dq,
bu gereekleri  yonsrlmryor. From-
me'nin gergekten Keskin' in bu lutu-
munq yönelik eleitirisi olsoydr, Arqhk
2006'yo kodqr beklememesi gerekir-

di.  2005 ortqsrndo Sol Port i 'den fede'
rol porlomento igin odqyhör oerklon-
mosr döneminde yoprlon tortr lmolor-
do Fromme, "tutum" gösterebi l i rdi l

Bugün yqgonqnloro sessiz kohyorlor
Diger yondon belge ve tonrklonylq
konrt lqnmrs olon Ermeni kotl iqmrnrn
90 yrl l rk bir orodon sonro neden bu

$eki lde gündeme getir i ldiöi de sorgu-
lonmoft.  Eger omqg o dönem yoEo-

nqn kql l iomr lonetlemekle srnrrf i  ol
moyrp bugün igin dersler grkonmok-

so, ki  bu böyle olmoh, o zomqn From"
me, doho doorusu boö|t oldugu por

t isi  ve hükümeti i lk önce hqlen lrok'tq
yqlonon ve günde ortolqmq 100 in-
sonrn öldürülmesiyle devom eden
vohlet i  gündeme getirmeliydi.  l rok'to
2003'den bu yono 700 bin inson kot-
ledi ldi!

"Birlik-beroberliK odrno...
Türkiye i le i lgi l i  her hongi bir sorun
gündeme ge ld ig i nde  A lmonyo 'do
(ve Avrupo'do) yogoyon Türkiye kö-

kenl i  göEmenlerin "bir l ik olmodrklort
iEin ciddi bir lobi go|| lmosr" yopomo-

drklonndon yokrnon gerici  ve mil l iyet-

ei Sevrelerin, her f irsott deöerlendir-
meye golgtrklorr bi l iniyor
Sorun oyrco "Ermeni meselesi" olun-
co, orolorrndo kendilerine "demo-

krot", "sosyol demokrot" srfotr yqkrs!-

rqnlor dq dqhil ,  bu kesimden kim vor
so kinlerini kusmoyo boglodrlor Yrl lor-
drr Türkiyel i  isei ve emekgiierin yogo-

drklon sosyol ve pol i t ik iCerikl i  gerEek
sorunlof l  görmezden gelen bu gevrä-

ler, günlerdir- 'Avrupolt Türklere korgl
Ermeni-Rumltt i fokf 'ndon söz ederek,
Türkiyeli emekEileri krgkrrtryorlor
Özellikle bugün bu milliyetgi kesim tq-
rof indon "f ikir  özgürlüöü" odrno sovu-
nulon Hokkr KBkJn, "ErmenLRum-ltti-

loki'hrn kendi $ohsrndq "bütün Türk-
lere soldrrdrgrnr" iddio edecek kodor
i ler iye gitmekte.(Hürriyet, I  Ocok
2oo7\ "8u mesele ontk Hqkh Keskin
meselesi olmoktan g*mrytr ve bütün

Türkleri ilgilendiren bit sorun holine
gelmigtit'' diye konugon Keskin, bun-
don sonrq bütün Türklere, her hongi
bir olqndo ist ihdom edilmeden önce,
"Ermeni kotliomtm kobul ediyor mu-
sun" diye sorulocogrnr iddiq ederek
korku yoymqkto ve ponik hovqsr yo-

rotmoyo Coll!moktodrr (TGRT EU/Poli-
t iko Mososr, 10 Ocok 2007)
Aynr oqrk oturumo kotr lon'Avrupq
Türk islom Birligi" ATIB Bogkonr Fikret

rolrmmil !0r0il8.

Ekin ise, "mevzunun Keskin ve Ermenr
konusu" olmodrlrnt söyleyip, "Avru
po'do söz sohibi olmoyo botloyot.
Türk toplumuna kory önceden hozr.
lanon bir senoryonu n sohnele ndiQini'
ileri sürüyor. Asrl sorvfrun "Ermeni lobi.
sinin" güElü olmosrndon kqynoklon-
modrgrnr. Türklerin bir l ik olmomolo-
nndon kqynoklondrörnr söyleyen
Ekin, herkesi "Avrupo'da bog' göste-
ren Tü* lslom fobisine kary tutum al-
mdyo" gdörtyoI

iyi ki demokrotlorl
"Pol i t iko Mososr" progromrno öne qL
konlordon biri de kendine -sos'@l

demokrct" stfutr yokrttrron $ener Sor-
gut idi. 'Almonyo Türk Toplumu"(ATT)
isimli  proie derneginin ikinci bogkqnl
olorok görev yqpqn Sorgut, pro-
gromdokilerle odeto yonqtr.

Unlü Fronsrz düSünürü Vohqke'in ?ü-
günceleilnize korgtyrm. Amo onlort
söyleme hokknt, hoyottmn sonund
kodor sovunocoötm" sözünü hotrrlo-
ton Sorgut. Avrupoft oydrnlqrdqn bu-
nun beklendi! ini  oncqk kimsenin
böyle olmodrgrnr söyledi.  gu sözün
ordtndon "Türkiye'deki bqil kesimler
Ermeni kolliomr olmug olobili" deme-
lerine tohommül gösteri lmesinden
yokrnon Sorgut, oyrrco Almonyo'do
yoiqyon ve Keskin' i  elegtiren Türkiye-

l i ler inde özünde "voton hoini" olqrok
görüyor!

Kendileri torih qorpilrcrhü toprnco; in-

sonlqn birbir ine düSürme pohqstno

krgkrrttcrltk yoplnco boskolofl tqroftn-

don "likir özg0rlüöü' kqpsqmrndo so-

vunulmqk isteyen Sqrgut, TV progro-
i mrndq kendiletine yönelik en ulok

elestir iye dohi tohommÜlsüz olduöu-

nu gösterdi. Bir oro iyici cotqn Sorgut

geneliöinden bir örnekle ne kodor

kororh bir sovoget olduÖunu 9u sözletr

fe ortoyo koydui ".-.Adointn biri bono

. 'siz Erhenilere .soyklnmt Yoptntz' de-

di, genglilin verdigi geYle öyleiine öt'

kelendim ki adomt az kqlsn öldÜre'
' 

cektim. Adomrn kolunu öyle tutmu-

gum ki adamcaÖtz korktu kold!." Bs

sözlerle Sdrgut ne demek ist iYor,

genglere hongi mesoir vermek isti-

yor?l

Sermoye cephesinin.temsilcisi olorok

progromo kotrlon ATIAD Onursol Bog'

konr Egref Ünsol, ekrondon yoPtr$r

gagndd, "Tütk ioplumu olqrok ottok

hdrcket etmeliYiz" dedi. TÜrkiyeli iggi

ve emekgilerle "oynl ülkeden gelmig'

olmokton bogko bir ortok yonl olmo-

yon, oksine qlkorlortntn tqm ztt oldu-

!u Ünsol, l'Ermeni meselesnde" her-
. kesi bklik olmoyo ve "ortok gtkorlaf'

ulruno goltnrken ne kodor "demo'
. krot" oldulunu göyle itode ediyon

"...Moqleset bizim igimizden de buno

(Ermeni soyktrtmtno) evet diyebilecek

.: tkodor:bositetsii in!äriiorr(rkmrgtrr-ri. I'

lHotk!,r"rt !n; ' isräf Ünml, qener sor-
' gut, Fiktet Ekin ve diÖer yondogloßnrn

' .  omocr'hei hongi 'bir torihsel oloyr 9u
veyo.bu geki lde oydtn!Öo kovustur '

mok ("TorihEilere brrokoltm'l) de$ildir

Türkiyeti emekgileri "Ya bizdensin Ya
onlardon" diye tutum olmoyo väYo
'btiok gtkarlar'.iEin birlik olmoyo go'

örronlor gerEekte Türkiyeli emekqileri

koronh$o sürükiemektedirler. Goze'

temiz Evrensel, bugünd kodor izlediöi

gizgiyi bundon sonrq do izleyecektin

Holklof l  bölen ve kutuplostlrqn sol

rumsuz gir igimlerin korgrsrndo, holklo-

nn kordegli l ini  gel igt irmek ve kotkt

sunmok igin gobo sorf edecektif-

lo oütt loil T||RI
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Sol Porti Federol Pollomento Millelvekili

Hokkr Keskin'in son gÜnlerde Ermeni kotlio"

mr nedeniyle yophÖt dElklomolot Bre-

men'de yoptlon Federol Porlomento Grubu

toplonltstndo ele ollndl. Yoptlon lodllmoldr

don sonrd 2005 ytllndd Federol Porlomen'

to'nun Ermeni kolliomr konusundo oldlÖl ko"

iofln tom olLilok desleklendiöi itode ediie-

rek, portinill genel görÜ$ÜnÜn de bu yönde

olduöu vurgulondl
po-tloauntoao ollnon korordo Osmonll

döneminde Ermenilerin zorlo tehcir edildiöi

ifode edilerek, "Federol Porlomenlo, Os-

monlt impcrotorlulu'nun Ermenileri bilinqli

ve  s is re  r ' r  o lo rok  Anddo lu 'don sÜrmes in i

mohkurrr ediyor" denilmilli' Aynco her ülke-

de bu konunun diyolog yoluylo oetkllÖo kd-

vusturulmd$ istenmigti Bu koron, o dönem

ooilomentodo milletvekili olon Sol Pdrti

brubu yöneticileri Pelrq Pdu ve Gesine

Lölzsch de onoYldmtSlt.

Ermeni kdlliomlntn yoplldtgtnt kobul el'

meyen Keskin ise toPlontdo, TÜrklelin de

kotLdildi6ini soyt.yetek porlomentonun ol-

dröt korordo bunun do yer olmostnl temen-

ni ettigini söyledi Keskin. gdzetelere yoptt-

dr qlrklömodo, bir Ermeni kolliomt yopildts

ötnlkobul etmiyordu.

Meclis Grubu'nun olmrl olduÖu bu kdror'

doloyh olo.qk Keskin e uyon olorck yorum-

lond.

Sol Porti Grubu Egbogkonr Oskor Lolon-

toine, Togesspiegel gozetesine yoptrÖt

ocrklomoctq Kesl<in'in tulumunu oqtk bir le

kiicle sleili;erek, "Torihi ge(ekler tdnritlo-

mdz.  Bun lor  kobu l  ed i l r  e l .  zo lundo"  demi l -

ti. ldfontoine oynco podi grubunun bu tgr

den ydpqy konutoilo melgul edilmemesi

gerektigini söVleyerek, osrl önemli olon.hu'

kÜmet in  Do l i t i ko lo i lno  korE l  o l le rno l i l l e '

olu$urmok olduÖunu vurgulomrll'

AABF de Keskin'e destek
vermedi

Öte vondon Almonyo'dd Eäsitli lobici ör

oütler tololtndon Keskin lehine Wriltülmek
Ltenen komponyo'yo Almonyo Alevi Eidik'

lei Federqsyonu (AABF) destek verm€di'

DiTis, ATf ve ATIAD torolrndon Sol Porti mil'
-letvekillerine gönderilen mektup MBF'ye

de imzolohlmok istendi Ancok AABF yöne

timi, bu tekliti kobul etmedi AABF Genel

Boskonr TuEUt Öker, bu tÜrden komponyo-
'br;roütlenmesine srrok bdkmodrklonfl do

dite s;rirdi. (HAEER M[li(Ezl)

Federol l,4itletvekili Hokkr Keskin

lohslndo devom eden

toi l tsmolqrdo AlmonYo 9enclr lgl

"Ermeni soYktlmr", TÜrkiYe

gerici l iÖi ise "qözde Ermeni.

sovktrtml '  diYe lorkl l  sol loroo

vei ol,Yo' i l i izükseler de benzer

omqElorl  gudüYorlor; gÜndeml

sopttrmok, klsö vodede 9n ucuz

. ve boYogr Poii t ikqlorlo Prim -
yopqrqk emekqileri  bö|meIr ' : 'c,

Solr,Parti "'
Grub-ulndan
Keskin's;,' :,


